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Temats: Lūgumraksts Nr. 0992/2018, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais E. C., 
par Portugāles apdrošināšanas sabiedrību atteikumu apdrošināt importētos 
lietotos automobiļus

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Portugāles apdrošināšanas sabiedrības vai nu atsaka 
izsniegt visaptverošas apdrošināšanas polises importētajiem lietotajiem automobiļiem, vai arī 
iekasē pārmērīgas prēmijas par šo transportlīdzekļu apdrošināšanu. Pēc lūgumraksta 
iesniedzēja domām, tas ir saistīts ar palielinātu skaitu simulētu nelaimes gadījumu vai 
zādzību, kuru mērķis ir saņemt kompensāciju, kas pārsniedz pirkuma vērtību. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka šāda Portugāles apdrošinātāju prakse pārkāpj pamatprincipu par preču 
brīvu apriti Savienības iekšējā tirgū un kaitē godprātīgu patērētāju interesēm.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 8. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 9. jūlijā

Komisijas konstatējumi 

Pirmkārt, ES Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas direktīva1 reglamentē tikai 
mehānisko transportlīdzekļu trešās puses atbildības apdrošināšanu, attiecībā uz ko 
lūgumraksta iesniedzējs uz nekādām problēmām nav norādījis. Tā nereglamentē mehānisko 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīva 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt 
šādu atbildību (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 263, 7.10.2009., 11.–31. lpp.
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transportlīdzekļu apdrošināšanas polises, kas nav trešās puses atbildības polises. 

Otrkārt, saskaņā ar direktīvu “Maksātspēja II”, kā tas interpretēts Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūrā2, apdrošināšanas prēmiju regulēšana nav atļauta. 

Treškārt, saskaņā ar līgumu slēgšanas brīvības principu apdrošinātājam nav pienākuma segt 
konkrētu risku, kura dēļ tiek pieprasīta apdrošināšana.

Ja transportlīdzekļu apdrošināšanas prasību jomā notiek krāpšana, valstu tiesībaizsardzības 
iestāžu uzdevums ir apkarot krāpniecisku personu rīcību.

Preču brīvu apriti Eiropas Savienībā garantē Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
34. pants, kas aizliedz kvantitatīvus ierobežojumus starp dalībvalstīm un jebkurus pasākumus 
ar līdzvērtīgu iedarbību. Ar jebkuru iespējamo 34. panta pārkāpumu saprot valsts pasākumu, 
ko veikusi kāda dalībvalsts un kas rada nepamatotus šķēršļus ES iekšējai tirdzniecībai. 
Jēdziens “dalībvalsts” Eiropas Kopienu Tiesā tiek interpretēts plaši, iekļaujot tajā visas valsts 
iestādes neatkarīgi no tā, vai tās ir tiesu, administratīvās vai likumdošanas struktūras, tostarp 
struktūras, kurām valsts iestādes ir piešķīrušas regulatīvās un/vai disciplinārās pilnvaras vai 
kuras tās finansē vai uzrauga. Tomēr, neraugoties uz to, ka šim jēdzienam ir plašs definējums, 
tas neietver privātus uzņēmumus, piemēram, apdrošināšanas sabiedrības, un tāpēc šādus 
privātus uzņēmumus nevar vērtēt saskaņā ar LESD 34. pantu. 

Secinājums

LESD 34. pants un ES apdrošināšanas tiesību akti nav pamats, lai Komisija šo jautājumu 
varētu turpināt izskatīt. 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/138/EK par uzņēmējdarbības 
uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (Dokuments attiecas uz 
EEZ), OV L 335, 17.12.2009., 1.–155. lpp.; C-59/01, Komisija/Itālija.


